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Umum Tüccarların v mü eahhitlerin mesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler 
Muhtelif maddeler talebi Manifaturacılar BirJiğl 

Aınerikada Nevyork şehrinde Tüccarlar birliti Ticaret Ve· 
William Bcrnstein firması mem· kaletinio tensibiyle teşkili karar
leketimizdeo haşhaş tohumu, laştırılan Limitet şirketi için ma· 
•rıasoo, kuşyemi, fındık, fıstık nifatura ttccarlar birliği merke · 
(kabuksuz), zeytin, zeytinyatı, zinde bir toplantı yapmışlardır. 
1'itre, tıbbi nebetat, koyun bar· 58 azadan 3 tanesi müstesna 
••ğı tuzlu ve konserve balık 88• olmak üzere 55 rey gibi bir ek
tın ~lıp mukabilinde Amerika- ıeriyetle şirketin teşkili, müdür· 
tıııı lDamül maddelerini çelik ve lerin intihabı, hisse senetlerinin 
lbakinalarıoı satmak lıtediğini ı be.şer yüz lira olarak tesbiti ve 
ilildirlDiştir. Ticaret Vekileti tarafından seçi-

"-'P lecek müdürün tayininden son· 

Tütünlerimizı almak için lngil- ra ücretlerin nisbeti kararlaşbrıl-
tereden bir Heyet geliyor mıştır. 

Röyter Ajansı bildiriyor: Ti- Petrol limited Şirketi teşkil 
caret müsteşarı Avam Kamara- edildi 
•~n.da yaptığı beyanatta bir İn· Petrol Limited Şirketi teşkil 
filıı; heyetinin Türk tütünü mü- 1 edilmif ve faaliyete geçmiştir. 
a,ayaası hakkında müı:akerede Şirket hariçten mal getirecek ve 
b~lunwak üzere pek yakında l'iyaaada nazım rolü oynıyacak
~u.rkiyeye gideceğini bildirmiş· tır. Şirket müdürlüğüne Sedat 
Ur. K 1 t . d'l . t• ş· antot u aym e ı mış ır. ır· 

Müıteşar bu vesile ile, İni'iliz ket merkezi Kutlu handa tesiı 
hükumetinin Türkiyeden mühim edilmiştir. 
lbiktarda tütün satın alacağı hak-
kında Başvekil tarafından ev- ipek kozası talebi 
~tice yapılan beyanata hatırlat· İıpanyada Banelon şehrinde 
lllıştır. 1:Lombanb naa firma memle

ketimizden ipek kozası .atın al· 
mak ve memleketimize mantar 
ithil eb:ıek .auaevndc o duğunu 
bildirmi,tir. 

Gıda maddeleri talebi 
Fil:stinde Tel-Aviv şehriude 

I. Kasaowakys Building namıu· 
daki firma memleketimizden Fi
liatine gıda maddeleri ithal et· 
tllck istemittir. 

Bir lngiliz demir sanayii mü
messili şehrimizde 

İngilterenin ba,lıca makine ve 
de1aıir aanayii mümessillerinden 
lb<ihcndiı Şarl Parzan phrimize 
ttl1aıi,tir. Ekspresin tek yolcusu 
•l•n lnriliz fabrika mümesaili, 
l'Grkiyenin makine ve difıer do· 
~ir ınamulatı ihtiyacıoıu mühim 
ır kısmını temin edecek vazi: 

Jette olduğu, bu husuata hiiku
ltıetirnh:le temas etmek üzere 
~hkaraya gideceğini söylemif 
lır. 

---· 
Belçlkada bir müessese memle

ketimizde if yapmak istiyor 
Belqikada Brüksel ıehrinde 

.. imeX410» miiesseıesi memleketi· 
mide İf yapabilmek iı:ere Türk 
ihracat ve ithalatcılarile tema1& 
rirmek arzusunda oldutuuu bil
dirmiıtir. 

lngiltere'nin bir aylık ithalat 
ve ihracatı 

İlkkinun 1939 da İngiltere'nin 
yaptığı ithallt yekünu 86 mil
yon 582 bin İngiliz lirasına ba
liğ olmuştur ki 1938 ilkkıinunu· 
na nisbetle 12 milyon 450 bin 
inriliz lirası fazladır. 

1939 ilkkinununun ihracatına 
Buğday va hububat çuvalları ırelioce bu da 40 milyon 169 bin 

Butday ve hubabat doldu · ingiliı:. lirasıdır ki 1938 ilkkanu· 
t'-lan çuvalların muhtelif cins nuna nisbetle 1 milyon 70 bin 
~c tiplerde olduğunu , yamalı, ilııriliz lirası fazladır. 
talı: .. ı çuvalların da kullanıldığını Ayni ay içinde tekrar ihraç e· 
aorcn Toprak Mahsulleri Ofisi dilen walların yeküııu 2 wilyon 
"taJurn müdürUitü köylülerden 502 bin inıiliz lirasıd1r . 1938 
''lın ahnauk olan hububat için ilkkanunuua nisbetle 2 milyen 
Yttıi ve orijinal ~uvallar getirt- 277 bin İngiliz liralık bir tena-

~ş~ır~~tır. _______ ~~~!dır. --------

Taku Limited Şirketi tuafından muhtelif memleketlere tatbik 
Takas Primleri 

1218/1939 Bu gün mer'i elan -l' lıt ltlıalit 1l1racat İthalat Jbracat 
• •ı Nevileri o/o 100 PaJin Alıvra o/o o/o 100 Pe~in Alivre 0/0 

(2r]~~'l•njab!e -
ıı, 111 •ayı ı karıır-

eıı· 
de,· 111 4 cü mad· 

ıııe b '•u ta i meml.-
•r) 72.173 7ono 68169 ıoo 56 45 44 100 

lııailiı 
1om 68/68 100 45 44 ıoo 

81182 47.4/48 46,2/-46,8 100 70 40 39 100 
79180 17178 60 40 39 ıoo 

8ıl~ilı:a 
11n2 48.3/49 46,9/47,6 100 70 46,9 46,2 ıoo 

69no 67168 70 67 66 70 
liollarıda 69170 43,55/44,! 42.25142,9 100 66 40,95 40,3 100 

lıveç 
67/68 65/tıi 65 63 62 65 

52/SS 50/51 48;49 100 53 50 48 100 

F' ra111 ı. 
50151 48/49 100 50 48 100 

88 51/52 50 100 S6 45 44 94 

l..i.,e 
51/51 50 100 

70 40 89 100 
.w 59 100 

l{anunlar. Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 
- ~- --~--------

Tütün Ve Tütün inhisarı Nizamnamesi hakkın~• 
Kararname No: 2 12537 

Ç) Fnltrika ltiııasıoın hıfzısııh 
baya muvafık Te hastnhğ'!1 se
bep olacnk h:ıllcrden nri olması. 

D) Fabrika m-ştcmilatını çev
releyen duvarların yol üzerin
deki kısımlarının Yapı xe Yol 
lar Kaaunuadaki azami bıad da
hilinde ve iiğer kısımlarının en 
aşağı iiç metre yükseklikte bu· 
lunması, 

E) Fabrika harici pencereleri· 
ne madeni ve sabit kafesler ko
nulması ve bu kafeslerin kurtun
lanarak kontrol memuru tarafın. 

daa mühtirlenmiş olması. 
Madde 85 - Dilekçe kabule 

şayan rörüldöği takdirde ekleri 
tasdik edilerek bunların birer 
tasdikli sureti dilekçe sahibine 
iade edilir ve fabrikanın kurul
masına misaade olunarak 86 ncı 
maddede zikredilen teminat nlı. 

imalatına yetHek mikiar.la t•· 
kilmesi ,arttır. 

n!adde 9l - F abrikuıa ima
latı için muktni siıara k•tula
rı, paket kağıtları, etiket, vi .. yet, 
pul vesaire inhisarlar idarHİ lıu· 
tu fabrikasın.la ıipariı lzeriae 
lıu:ırlaoaeak n maliyet hedeli 
iı:erindea aatın alı.Haktır. Ba 
ıilıli siparitlerin idAreye ltir ay 
evvel verilmesi tarthr. 

Kutu falnikası itinin çokhı· 
t'n~aa ••ya malzemeıinia •• 
vuıtalanaın noluaa ltaluama· 
11uian dolayı ıipariıleri nktia· 
ie İ•al n tHlime İ•lıla laula
madıtı tak.lir.le fabrika 1alııilti 

inhiaarlar Umam .Mtilrllflnln 
koDtroli altıada lııarit memle· 
ketler• ıiparit etleltilir. 

U:add.e V3 - Faltriİla iai•l 
teftiı YO mualı:abHia icra ve 
temini i'i• iahiıarlar Umum 

oır. T 

Madde 86 - Fabrık.a açacak Midürlüta tarafıa.laa bir lıea· 
hakiki veya bikml şahısların a· trol memara tayia olaaar. Gay
••tıda yazılı teminatı vermeleri lt•betiatle •1•• .. rette bir vellil 
ıarttır. Teminat aakit yeya mil. mem•r edilir. K.oatrol aeaara
li bir baulıtaaıa tcmiaat meidu- aua 6creti inbi1arlar i .. ar .. iae 

d 1 b il aittir. bu veya ev et ta vi eri ••ya M d..ı n.. v t l 
• . . a •e - - ~o• r• •em•· 

hiikumetçe tayın edılecek 1air ·ı · 1 ..ı • • runuıı vazı eıı ••n ar•ır : 
millı er.bam Ye tahvılat (bu es ' A) F b . ._ • · ı. • . • rıaa•a lf•• •ı•amaa-
ham ve tahvıllt muameleye en ..ı l lııiki 1 · · · t t 

L • me•e ya•ı ı • erın ı71 a • 
yakın •oraa eetvellerı izerinden L"k t • 'l _ L _ t . .ı ını e•uı ve mıuaaaue e • 
X 15 noksanılc) olabilir. Siıara aek 
makinelerinin istihsal k•dretine B) İaalitıo faltrikacı tarafıa-
röre : daa iubisarlar ldaruine urilea 
Giade (sekiz. aaat- dilekçede JG:r.ılı H idarece ka· 
lik istilasal kaııdre · Teminat hul edilea esaslara ıöre yapıl· 

masına ae•aret et ek. 
ti (gayrimamul tü
tün) 

CJik arı 
T L" C) Faltrikaya riren tütti11leri 

· ırası falarikacla11 çıkan mam litı t r-
3 '° kile srr m ,kadar 
301-400 J) 

401-500 ... 
~01-600 J) 

a.O 1 tara untaxam kayıdlarını tHt· 
4.000 mak, 
5.000 Her "nkl imailtuı ikdıırı, 

601-701) » 

701- 800 .il 

suı- n > 

l> 

» 
... 

6.000 llev'i ve rramajlıırıaı kaydet-
7.000 mek, harmanları ve harma11a ri-
8.000 ren tutünleri kontrol etmek, fa-
9.Cı O brikasyoıı fireleriai teıkil eden 

9 1-1000 ve fazlası 10 000 kırıntı ve fıltrc to:ııları ve siga

Madde 81 _ Fabrikanın in- ra katıdı iskartalarıaı kayıd n 
imha etmek, tüHiae miteallik 

şaat ve tesisatı ik al edildikten 
sonrn Gümrük ve inlıis l'lar Ve
kaletine dilekçe ile vaki olacıı.k 
müracaat üı:eriııe vekaletçe inti· 
bap ve tayin olunacak bir fen 
heyeti tarafından yapılacalı tel· 
kik \ c teftiş neticeıi eaas şart· 

lara uy~un ve ııoksansız srörül· 
diltu takclirJe wezkur heyetin 
verecegi rapor ü~erinc fabrika
nm i-tletilmcsiue rubıat verilir. 

il - İptidai maddeler : 
Madde 88 - Her fabrikanın 

bam tütiin stoku içi• bir depo· 
au bulunmalıdır· Ancak tütin 
ticareti yapıp esasen depo tutan 
tüccar fablika iilettiti takdirde 
fabrika içia ayrıca bir depo tut· 
mata mecbur clejildir. 

Madde 89 - Ham ti tünün sa· 
tın alınması, naldı, depoda itlen· 
mesi, bakım kontrolü YHair iş· 

leri tütün ve tiitb inhisarı ka· 
nuıuı ile bu nizaınaame lıtikl•· 

, leri dairesinde ifa olunur. 
Madde 90 - Fabrikanın mif 

temilatınian elan yaprak tütln 
deposuna riren tltüa yıılnı:ı fa
brikanın imalihuda kullanılır. 

Madııle 91 - fabrikanın ima· 
t litı için muktazi ıiıara kfitıdı 

1 

i11hiaarlar idarHinden maliyet 
bedeli laerindea ıab• alıuır. Ş• 
kadar ki ıiparitin liakal •ı ay 

i ev.el •erilmui ve her parti ma· 
lan fabrikanın o• beı filalil .. 

İnhisnrlar ldareıiaden verilecak 
ber türlü reıwi emirlerin biıaö 
tatbıiunı temin etmek, ayllk it· 
letme cetvelleri tan:ın:iıa ederek 
Umum Mödürllğe ıöndermek, 

Ç Fabrikayı çalı;ma aaatin· 
deu yarım saat evvel açmak ve 
mesai aa.atiııden bir ıeyrek ıonra 
kapamak, fabrikanın çalı;madıj'ı 
zamanlarda babrilr.a n depo bi· 
nalarıuı• kilit altıada ltuluama11 
ieap ed.. yerleri kilitlettp ml
bürlü lıtaluodurmak, aaalııtarları· 
nın lıtirini keadiıinde diferini 
falarikHula l.uluaılumak ( b u 
nılbürler yanrın i'ibi mücbir 
aobep .lolayııile bekciler tara
fıodu açıla~ilir,ancak it• tak.lir. 
de koatrol mem•r••• ierhal 
haber yerilaeıi tarltır.) 

Madde ~5 - Fabrikaaıa kapa· 
la baluaiuja zamaularda •e ı•
celeri bek9ileri koatrol etaek 
~bere İahiaarlar iılarHinia rlı. 
tere .. ~i bir l»aı bekçi baluaia
rulacaktır. B• bekçiaia lcreti 
iultiaarlar idareıiace ödeair. 

Madtle 96 - Gerek ltaa n 
rerek mamul tltta fabrika de · 
poıuna n fabrilıaya lııer idbal 
ve ibraç ameliyeıi fallrikacı tara
fından doldurula• •• lıaoatrol 
memur• tarafınclu taıdik edilea 
bordrolar Hal tut•larak iera •
la11ar. 

(DHamı Hr) 

M ü t e a h h i t : er i n T a k v i m i 

YARIN !4. 1. 940 ta YAPILACAK İHALELr.R 

M. M. Velr::ilati SAK.: Isparta Aslcc.-ri SAK : 
Tap ketuma beygiri (No 1262) Makarna. to:ı şoker ı;-;crd •le (No 

P. T. T. Levaıım Müdür'üğü. 1295) 
Grafit (No 1213) f tanbul Sı !ıi Mues eseler At .... 
Panıln i:tolitör (No 1300) İliç ve ıdılıi malzeme (No 1296) 

Kırklare i P. T. T. Müdiirlüıtü: İst. Gü rülr::lerı Başmüdürlütüı 
Pa.ıa aalr::li (No 128&) Yün lcu.ıılr::, hoparlör toka v. a. (No 

Devlet Demiryollıırı: 1296) • 
Hıdrelık karo preal (No 1290) Afyon Karahiııar BelodiyHi• 
Toprak küreği (No 1295) Motori• (No 1304) 

•unıa Tümen SAK. : lstanbul Jandarma SAK.: 
Sıtır ati (Na 1290) Nobat, mercimek, lr::. üı.üın, makarna, 

Orman Koruma Genel Komutanhtı• patatu, pirinç ve bulgur (No 1299) 
Sı~r ati (No 1291) Çorlu Kor :iAK. : 

Tophane Lnaı.ım SAK.: Sıtır eti (No 1299) 
Yeprt (No 12'1) lr.mir Beledİ.)Hİ: 
Keçi lı:ılı (No llO'..!) Lii:.m J•P. (No 1300) 
Ka•yo• Ye motoıildet parçaları (No Denisli Vili7eti: 
l'°J) Demir alfit Ye malnme (No lSOO) • 
l•la11r 7ap. (No 1312) Çaııaklı:ale Jandaıma 2 ci Tabur! 
Çay fiııcanı Ya tab•fıı (No 1311S) Yulaf (No 1300) 

İalaıHrlar U. Miıdiirlü~ ı lana Yenıtııhir BelediyHi: 
Han kempre.;r\i (Na 1291) Çaltılı:: (No 130'2) • 
.KaI.iyu111 JiSPrih (N• 1293) A•kcri Fabrika ar U Mud. SAK.: 
lyat (No ft l Lama demiri (No 1302) 
Tanıııa ;Ü ilnn. IHıRtJ (Na 1293) Demir malaeme1l (No 1304) 
BHlr.iil (N• 1S03) lı elhisHi (No 1385) 

latanhal K.•••tHlıtı SAK : Ba ılı:eair Nafıa Müdürlütü• 
Sa4ay•4' (Na 1301) Hükümet konafıı inıutı (N-> 1SG2) 
.Binek bayunı n nakliye kaıamu (No Çanakkale Orman Müdürliitü : 
1291) Mete odunu (No 1303) 
Giilua (No 1293) • Gaziantep U.e1i Miidürlütüı 
Harp alıadamı•İ t••İrİ (No 12113) Elbiae (No l.S03) 
Kııl ali Aalı:ari u ... ı ta•iri (No 129'4) İamir Lavaı.ım SAK.: 

.Kabataı Liaaıi Diraktorliitü• Eter takımı (No U03f 
Licinrt inama~ (No llfl) lelu Al•.)• SAK.: 

İ•tanbııl P. T. T. Miidilr!iitü : Kuru fasulye (No 1303) 
lıaranda ~~: {~ uo2~ Af,..or. Kor Sıı• n-. m.ıı Y rı'cyon 
Sepetli motoailı:let (Na 1298) • Arpa (No 1303) 

İ•tanbal lele.liyHi : Zangçldalı: Vıliyetı• 
Çöp hroıerİ•İ yap. (No 1292) Taı (No 1306) 
Sıtınak lıı9aatı {No 1296) HHtane ve olr::q} tHnrİ (No 1506) 
Parlı:e kaldırım inıaatı (No 1296) Evrak ve defter tabı (No 1506) 
Beyn Ye kaıar pe)·nir (No 1298) Yulaf (No 13C6) 
Projektör (No 129S) Marmara Üssuhahri Komutanlığı: 

E•ki,~hir Nafıa Müdürlutü: Kok k:ömiını (No 1S06) 
Kaldırım inıaatı (No 1292) 1 

istaııbu. Elektrık, Tramvay ve Tünel Hamış 
iş.etmeleri: 

Kaun daireıi tenTİrat tesiııal (No 1292) 
lstaubul Mıntıka Liman Reiılıği: 

Elbise, kHket ve palto {Ne 1294) 

. .. 

ııra ar, 
o du~nu gosterır. 

[•j Sor.unda yı d l: ışare 
müı.aycdeye aittır. 

alınmış nu• 
ede neş 

tı ıınaa işler 

MU KASALAR 
1 nşaat -Tamirat-

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez 
Satınalma Komisyonundan: 

Kırıkknlede yaptmla.cak inıaat= 
Kesif bedeli 1246 lira 90 kuruı olan :yukarıda yazılı in· 

ıaat Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Sntınalma 
Komiayonunca 3-2-940 cumartesi günü saat 11 de açık ek· 
ı ' ltme ile ıhale edilecektir. Şnrtname 7 kuru;t mukabilinde 
Komisyondan Yerilır. T !iplerin m1ı1vakkat teminat olan 93 
Ura 52 kuruı ve 2490 numaralı kanunun % ve 3. maddele
rinde yazılı vesaikle muayyen gün ue saatte Komisyona mü
racaatleri 

Türkkuıu Genel Direktörlüğinden : 
22 1.940 pa:r.arteai pnil saat IS de kapalı z.arf usuli c.: nu edi 

leceti illn edilmit olan (Türlı:kuşu Ok•I ve panıiyon binaları arka· 
aıada yapılacak asfalt yol ile bahçe duvarı ve ıair in~aatın) ihaleai, 
8.2.940 per~embe güni saat '6 ya talik edilmi,tir. 

Keşif bedeli ,580,96 muvakkat temiaatı 718.57 liradır. 
Şarlnaıaeai ile pllnı, beiclıiz olarak verilir. 
İ.teklilerin belli gin ve saatta tek.lif mekt11pları ve kanuni ve· 

sikalariyle ltirlikte Tirk Hava Kur•mu Merkez bina11nda Tirkkuıu 
Genel DirektCfrlütü 1atıaalma komiıyonuna gelmeleri. 

Ankara Belediyesinden : 
Sa•aupaurı •eydaaıaın toprak Ye kaya tesviyesiain plinıııa 

ılr• yapılmuı n merılina i•şaıı iıJeri ou bet ıü11 müddetle açık 
ekıiltmeye keaalm•ıtar. 

Multaa•e• bedeli 4114 liradır. 
Munkkat temiaat 34l,8o liradır. 
Şartaam•, keıif ve lırokiıini rlrmek istiyenleria ber ıüo en

clmen kalemine H isteklilerin ele 1.2.MO ıalı pnü 1aat I0,30 da 
bebecliye eaetlmeuine mGracaatları. 

llAtlar, Klinik vı lspenıiyarı alil, Hastanı ~-
lıtaııbuı Ztraat Müdirlüi6ndea : 

Paurlıkla alınaeafı ilb kılınan JO ton ıra.tatıauı multayaaından 

ıarfınuar olua•afbar. 
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Bug··n ilan olu an 

nakasalar 
IGi •t, Tam~!!t....:., __ a_fı_a_iş._le_r_i_, __ ~ ~arita 
Kırıkalede yap. iuşant (şart. 1 kr.) 
Türkkuşu okul ve pansiyon binalerı ar· 

kasında asfalt yol ile bahçe davar inş. 
(temd.) 

Samanpazarı meydanı toprak teıviyesi ve 
merdiven inş. 

nç. eks. 1246 90 
9580 8 

ç. eks. 4584 -

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastahane lvz. --
10 ton göztaşıoın alınmasından sarfmaznr 

edildi 
Tıbbi ceza 64 kalem paı:. 1415 -

Elektrik-Havag~zı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 
Elektrik motörü ve teferruatı paz. 20 O -

f, ensucat Elbise, Kundura,· Çamaşır v.s. _____ .... •....,.~--- - --- _, 

Çorap: 1200 çift-mendil: 1200 ad.-havlu aç. eks. 3459 -
küçük: 400 ad.-büyük: 400 ad,-fanile: 
400 ad.·burnuz: 60 ad -pijama: 309 ad. 
dıon: 800 ad. 

Elbise: 55 takım 
Uc:ivert kumaş (feshane fabrikası mamula

tı): 270 m. (temd.) 
Palto diktirilmesi: 100 ad. (temd.) 

Beh. 18 -
1134 -

500 -

atbaa işleri - Kırtasy -Yazıhane Levazımı 

93 52 
718 57 

343 80 

212 25 

300-

259 43 

75 -

r Li t • 

Ask. Fabr U. Müd. SAK Ank. 
Tirkkutu Genel Direk. Ank. 

An ara Belediy si 

İstanbul Ziraat Müc. 

İst. Belediyesi 

M.M.V. Hava SAK 

Teknik Okulu SAK 

Saatı 

3-2-40 11 -
8 2-40 16 -

6·2-40 10 30 

24-1-40 14 

29-1-40 10 -

5-2-40 14 -

Kütabyn Lisesi Direktörlüiü 31-1-40 la 
Sivas Erkek Öğretmen Okulu Direk· 24-1 40 14 

" " 
24-1-40 14 

- - - --- ---··- ~ - - ..., ___ ._.. 
Tıbbi mecmualar abonmanı 
Sinek kağıdı: 200000 ad . 
Zıvana kağıdı: 40 top 
Teodolit aleti: 1 ad, (temd.) 

Nakliyat - Boşaltma - YUkletme 

aç. eks . 
paz. 

" 

Butday nakli aç. eks. 

ahrukat, Benzin, Makine yağları v. 

Meşe veya güra-en odunu: 20 t. 

Müteferrik 

Düz beyaz aleminyum: 300 kg. 
Ufak çam: 1000 ad. 
Demir cevheri: 60 t.-krom cevheri· 45 t. 
YaDgın tulumba11 arabalı ve yerli m ı lı 
Kireç: l 00 t. 
Binek hayvanı: 20 baş·mekkari: 62 baş·a· 

raba koşumu beygir: 4 bat ma İnalı 
tüfeak kotuma.e katara: 18 bat 

rzak, Zahire, Et, Sebze v .s. 

Makarna: 40 t. 
Nohut: 75 t. 
Birinci nevi ekmek: 2.1. t. (temd). 
Erkek koyun eti: 1140 k. " 
Arpa: 100 t. 

_ U 7 a y~ d e 1 e r 
Hurda demirbaı eşya: 855 
EY ve dükkan amku.ları 
Dilıtili çam ıı açı: 106 m3 
Hizmet ot•mobili (t md.) 

kalem 

aç. ekı. 

aç. eks. 
p z. 

" nç eks. 

kapela z. 

" paz. 

" kapalı z. 

aç. art. 

n 

n 
paz. 

4500 -
2100 -

776 -
750-

350-

351 75 
750 -

4350 -
500 -

1210 -

10000 -
1.2:;o -

199 50 
342 -

7000 -

259 95 
1000 -

225-

157 50 
58 20 
56 25 

26 25 

26 38 
112 50 
326 25 
60-
93 75 

750 -
843 75 

14 96 
25 65 

525 -

17 -

Tıp Fekülteıi Dekanlığı 

inhisarlar Umum Müdürlüğü 

" Sivaı Nafıa Müd. 

8-2·40 14 -
8-2-40 15 -

25· 12 39 itib. 1 ay 

Toprak Mahsulleri Ofiıi Yozıat Ajanıı 12-2-40 14 -

Kütahya 6 aayılı J. Okulu Komut. 

İnhisarlar U. Müd. 
Ankara Belediyesi 
Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 
Ankara Levazım SAK 
D.D.Y. 8 inci İşletme l:ı:mir 

Yozgat Vilayeti 

Ankara Levazım SAK 

" Sivas Emrazı Zübreviye Hastaneıi 

" " Y e:ı:gat Askt:ri SAK 

İstıınbul Gümrükleri Batmüd. 
Ank ra Belediyesi İmar Miid. 
Kütahya Orman Çevirıe Müd. 
Tekirdat Vilayeti 

6-2-40 10 

13-2-40 16 -
26-1-40 10 30 
3-2 40 ıo _. 

26 1·40 15 30 
8-2 40 15 -

6-2-40 15 -
5·2-40 15 -

13 1-40 itib. 1 ay 
13· 1-40 itib. 1 ay 

2 ·l-40 14 -

12-2-40 
24-1-40 
8 2-40 
6-2-40 

10 -
15 -
15 -
15 -

--~-~·-•.....,c--....._----~~------------~~-----~·-~----~ 

İıtanbul Belediyesinden : 
Beyo~lu hcııtahanesine lüzumu olan 64 kalem tıbbi ecza pazarlık 

ıuretile satın alınacaktır. Tahmm b deli 1415 lira ve teminatı 212 
lira 25 kuraıtur. Ş rtname :.ıabıt ve cıuamelat müdürlü§'ü kalemigde 
ıörüleeektir. İhale 24. l.94U çtırfawba günu saat 14 de daimi encii
mende y pılac tır. T liplerin yukarıda gösterılen miktarda teminat 
makbuz. veya mektupları ile ihale günü muayyen &aatte daimi en
clmende bulunmaları. 

----~--~------------------------------·--=-----------alorifer JTesisat ve 
M. M. Vekile ti Ha va Satınalma Komisyonundan : 

Doıyamızda mevcut §artnamesi mucibince bir elektrik 
motör ye teferru tı pazarlıkla satın alınacaktır. Muhamm D 

bedeli 2000 lira elup kati teminat miktarı 300 liradır. Pa
zarlıiı 29.1.940 p zartesi günü saat 10 da Hava Satınalma, 
Komi yonunda yapılacaktır. Şartname her gün öğleden son
ra Komisyonda görülebilir. İsteklilerin muayyen saatte kati 
teminat ve kanuni belgeleriyle Komisyonda bulunmaları. 

Teknik Okulu S tınalma Ko 
Ciaıi Adeti Kurtrş 
Çorap 120D Çift 37,5 
Mendil 1200 12 
Havlu kilçiik 400 30 
Havlu büyük 400 85 
Fanile 400 55 
Bornoz 60 400 
Pijama 309 500 
DoD 800 50 

iıyonu Ba§kanlığından : 
Lira Kr. 
450 00 
144 
120 
340 
220 
2~0 

1545 

3459 00 
Yıldızda bulu n Teknik Okulu talebe ihtiyacı olan yukarda 

cinsi miktarı, tahmin bedelile tutarlara yazıla 8 kalem çamafır ihale· 

5i yapılm k üzere Gümüıııuyunda Yöksek Mühendis mektebinde 
toplanacak olnn komisyenuınuz ıı 5.2.940 tarihin! rastlayan pazarte .. i 
gönü ııaat 14 de açık ekııiltmeye konacaktır. ilk teminat 259 lira 
4.i kuru1tur. İsteklileria f&rtname ve nümuneleri görmek ve ilk 
teminatı y hrmak iiure eksiltmeden bir gün evveline kadar okulu
muza ve ekıiltme J"GDÜ şartnamede yazılı belgelerile ve ilk teminat 
larını yatırmıl olarak Yüksek Mübondiı mektebinde toplanacak olan 
komiıyonumuza gelmeleri. 

Kütahya Liseıi Direktörlüfünden : 

Eksiltmeye k nulan i~ : lise p~nıiyonuuda Devlet esabına 
o~uy o p rasız yatılı talebenin her takımı 18 lira muhammen be
delli 55 kkım elbise itiııden ibarettir. 

Yapılacak elbiselerin kum ş ve malze e numuneleri mektepte 
mevcuttur. 

Talipler bu mımuueleri ve tartnameyi lisemize müraeaatla her 
vakit görebilirler. 

Eksiltmeye JI .1.940 tarihinden itibaren 21 rün müddetle 31.1.940 
tarihine müıııdif çarşamba S'Ünü saat 15 te açık ekıiltme 5Uretile 
yapılacaktır • 

Eksiltmeye rirebil ek için taliplerin o aün saat 12 ye kadar 
75 lira muvakkat teminat akç larını yatırmıf bulunmaları lbımdır. 

Sivaı Erkek Öiretm n O ulu Dir ktörliiünden : 
Tutarı Fiyatı 

Lira Miktarı Lira K . Ci111i 
1134 270 metro 4 20 Feıbaae fabrikasından ~ık n 821 nu-

marala lleivert kamat 
500 100 adet 5 O iç masrafı teuiye ait palto dikif icreti 

Okulumuz yatılı taleboıinin fiyHek ihtiyacından yuk rda einı 
ve mikdaril tatarları )azılı iki takım Te dikit• drlilen pey Laddı 
llyık görülmedijinden 10 gün mfidJetle temılit edilmi tir 24.1.940 
çarşamba rünö ıaat 14 te ihalesi yapılac tından iateklilerin o güa yilz· 
de 7,5 teminat akfaları ile birlikte Maarif MüdürlüAüne ielmeleri 

23 lkinoikiaun I~ 
!LE ::szc: 

ve fazla izahat almak isteyenlerin Okul Direktörlüğüne b f •• 
ları ilin olunur. 

Sivas Nafıa Müdürlüğünden : 
Pazarlı;a konulan if 14.12.939 tarihinde ib~l~ edilmek 6~ 

gün münakasaya konulan ve talip zuhur etm:_dığmden 25. t2·de 
rihinde ihale edilmek üzere münakasası 10 gun uzatıldığı ha-. 
nlip z.uhur etmecliğindco 25 12 939 tarihinden itibaren bir ay 1 

pazarlıkla ihale edilecek olan Teodolit aletidir bu aletin muh1111 

bedeli 750 lir dır. 
Pazarlık yapma istiyenler her gön vilayet encümenine 

caat ed bilirler. 
az.arlı yapabilmek için isteklilerin 56 lirn 25 kurut Ol 

kat teminat ver eleri lazımdır. . 
Mt>ı kur aletin Sivas ta naf an dairesine saftlam olarak teshOI 

mesi ve uayene neticesinde hiçbir nrızası olmadığı tabskk0 

tikten s ora bedeli tesviye edilc~ektir. 

Tıp Fakültesi D kanlığından: 
Al:ı:ıanya ves ir yabuncı memleketlerde münteşir Tıbbi ıııeC 

lar abone surelile satın alınacaktır. Bir sene zarfında takribcll 
lira kıymetinden ol u mecınual rı verme e talip ol nlarıo şsr 

1 . - t• ·1- JııO bildirmek üzere Tıp Fakült ıı ka emme muracaa ııırı ı an o 

NakliYaT- Vü deme - Boşaltma 
_... Toprak Mahsulleri Oiisi Yozgat Ajansındnn: 

1940-1941 seıı..si zarfında Yozgatt..ık1 depolarımızda Yerköy 
yonuna kamyonla evked lecek buğdayların depolarımızdan çu~ 
ağızl:ııı dıkılme ve tllrtılma ve Yerköye nakli ışıni~ 10.1.?40 ta 
itibaren bir ay müdde le ih lesi aqık eksiltme suretıle munakasııf 
nulmuştur. lbnle 12.2.940 tnrihine musadif pazartesi günü saat 

1 ajansımız binasında yapılucağ'ındnn ihaleye iştırak edecek tıı 

ş:ırtnameyi görmek üzere njnnsımıza müracantlnrı ilan olunur. 

ahrukat, enzı , K iakina yagları v. s. 
Kütahyada 6 Sayılı J. Okul Taburu Koınutanlıiınd• 

Alınacak Beher % 7,5 
yakaca- kilo için muvakkat 
ğm mik· tahmin e· temina~ 

Tutarı tarı dilen fiat miktarı İhalenin Y• 
Lira 
350 

Kilo K. Sn. Lira Kr. G.. - Sa t G- ;;ı' unu a un 11 

20000 1 75 26 i5 6.2.940 10 Sah aıe1' 
ıii 
dıl~ 
·11•1 Yukarıda cins ve miktarı ile bedel ve yatırılacak teını 

1 çası yazılı meşe veya gürgen odunu hizasında yazılı gün ve saııl 
edilmek üzere ld. 1.940 den itibaren .. 5 gün müddetle açılı. 

meye koumuştur. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesaik ve teminat 

tuplarile komisyona müracaatları. 

Şartnameler okul komutanlıf!ın!.,_g~~r·_ül_e_b_il_ir_. ----

M. M. V ekal ti Satınalma Komiıyonundan : 
Hepaine ta miıı edilen fiyatı 1822 lira 20 kuruş olaO 

maheınesi pazarlıkl satın alınacaktır. Pazarlığı: 2.2.949 cuOI 
11aat 11 dedir. Kati teminata: 27 lira 33 kuruş olup şartnıı.
kuruşa ko isyondan alınır. Taliplerin muayyen vakitte 1\1 
Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüiü Merkez Satırı 
Komisyonundan: 

Tahmin edilen bed li 4350 lira olan 60 tol1 
ve 45 ton kroın cevheri Askeri Fabrikalar Umum 
lüğü Merkez 5atınalma omisyonunca J.2.940 
tesi güniı saat 10 da pa:.ıarlıkl ih le edilecektir· Ş•' 
parası:ı: olarak Komısyond n v rilır. Taliplerin muva1' 
min t olan 326 lira 25 uru§ ve 2490 num ralı kati 
v 3. m ddclermdeki ve i e omi yoncu o madıkl 
bu iile lak d r tuccard n ol u larına daır Tıcare 
vesıl~al rıyıe mez ur gün ve s atte omisyona mürıı' 

İzmir Devlet Demiryolları 8 inci işletme KomiGyo11. 
İdaremiz ihtiyacı için lUO ton kireç mübayaa edilecekti 

eksilmesi 8.2 940 tarihınde saat 15 de Als.ıucak işletme 

komisyonkmuzca y pıl eaktır · 
Muhammen bedel 12J0 lira olup iste lilerin 93 lira 75 

muvııkkat tcmiıı t makbuz! rı ile wuayyea vakitte komi• 
meleri lazımdır. Şartnamesi İfletme kaleminde görülebilir· 

Ankara Beledly sinden: 
ııbçeler içiıı lü.ıumu olun bin det :nubtelif nevide 

pazarlıkla lınacakhr. 

Mubnmmen b.deli 750 l iradır. 
Teminatı 112,5 liradır, 
Şartnamesini görmek is!iyenlerin ber gün encümen 1'1 

istealilerin de 26. l 30 cuma günü saat I0,30 da Belediye 
nine müracaatları 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyon 
Bir aded ar balı yerli malı yangın tulumbası alınaC 

~arlığı 26.l.9.ıO saat 15,3!) da Ankaradn Lv. imirliil 
komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 5!l0 lira kat'i teminata 60 liradır. 
miıyondn görülür. 

Yozgat Vilayetinden : 
Bir h fta için Ni~de, Yozgat ve Kayseri haf 

komisyonlarınc 20 binek 6! mekkare. 4 araba kof 
gir, 18 makina ı tüfenk kofumu katır mübnyaa e 
Hayvan sahıplerinin komiıy ... na müracaat etmeleri 
nur· 



U lh:iaciklnun 1940 

İNŞAAT MALZEMESİ 

lST ANBUL PİYASASI TOPTAN FİYATLARI 

Alçı yerli 56 kg.lak torbası 

" ,, 
,, alman 

Asfalt yerli 
,, etnebi 

Çimento natiİl'cl 
,, süper 

Çini (mozaikten) 
,, (çimentodan) 

F aynns ecnebi 

40 " 
50 ,, 

kilosu 

•• 
tonu 

" 
tanesi .. 
" ,, ,, (aksamı) ,. 

Kireç (su) touu 
,, (to:z.) ,, 
,, (taş) kilosu 

Kiremit (Bakırköy) tanesi 
,, (Eskişehir) ,, 
,, (Kütahya) ,, 
,, (Büyükdere) ,, 

Künk (çimento) santimi 
,, (toprak) numarası 

,, (dökme boru) kilosu 
,, (ecnebi) ,, 

,, 

" 

Mermer (yerli işlenmiş) metre murabbaı 
Tuğla (Büyükdere prese) bini 

,, (Feriköydeliksi:z.) ,, 
,, (Kağıthane delikli) ,, 
• ( ,, deliksiz.) ,, 
,, (ateş, yerli) tanesi 
,, ( ,, ecnebi) ,, 
,, (f ransı7. prese) ,, 

Kereste (dötemelik köknar) metre mikabı 
,, (çıralı, lambalı) ,, ,, 
,, (tavanlık köknar kordonlu) ,, ,, 
,, (kaplamalık çıralı) ,, ,, 
,, (sıvadibi köknar) ,, ,, 
,, (pervazhk köknar) ,, ,, 

180 
80 

800 
650 

o 75 

3 

1400 

20 
3900 
4200 
4500 
4500 
4500 
4500 

30D 
100 

1500 
1800 

4 

1000 
700 

ı 

7 
8 50 

3 50 
10 -
20 -
2i -

800 
3000 
1000 
1350 
1500 

13 50 
28 50 
22 

4800 
5200 
5200 
5200 
5500 
5200 

------------~--------'-----·-----~-----! Erzak, Zahine, Et, Sebze v ~ 
Amasya Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Amasya garnizonu birliklerı senelik ihtiyacı için 92 ton 
sığır eti 52 ton bulgur 40 ton kuru faaulyanın kapalı zarfla 
lllünakasası 7 ıubat 940 çarıamba günü sığır etinin saat 11 
de bulgurun saat 14 buçukta kuru fasulyanın 15 de yapıla· 
caktır. Zarflar muayyen saatten bir saat evvel komisyena 
Verilmiı olacaktır · Sığır etinin muhammen bedeli 20240 lira 
ilk teminatı 1518 lira bulgurun muhammen bedeli 5200 lira 
ilk teminatı 390 Ura ve kuru f asulyanın muhammen bedeli 
7200 flk teminatı 540 liradır. İsteklilerin muayyen gün ve 
ıaatte Amasya pirade alayı satmalma komisyonuna müra
caatları. 

Yozgat Askeri Satınalma Komisyonundan: 
100 bin kilo arpa kapalı zarf usulilc alınacaktır. 
Tahmin bedeli 7 bin lira olup muvakkat teminatı 525 liradır. 
Şartname ve numunesi her gün satınalma komisyonunda gorülcbilir. 
İhale günü 29.1.940 pazartesi giinü saat 14 dedir. 
isteklilerin ihale günü ve saatinden en fCÇ bir ıaat evveline kadar 

ırıuvakkat teminatlarilc birlikte teklif mektublarını satmalma komisy•· 
nuna vermeleri ilin olunur. 

Bornova Askeri Satınalma Komisy•nundan: 

Cinai 

Bezciye 
Tue bakla 
Ispanak 
Pırua 
Lahana 
Pntates 

Miktara 
Kilo 

1800 
1800 
3000 
3600 

600 
3600 

Beher kilosunun 
tahmin fiyatı 

Kr. 
6 
lO 

5 
5 
5 

10 
Bornovadaki birlik ihtiyacı ıçın mayıs 940 sonuna kadar dört 

•Ylık ve yukarıda cins ve miktarı yaz.ılı altı kalem sebze açık eksilt
Qıe suretiyle m6nakasaya konmuştur. 

İbale;i 5 tubat 940 pazarte~i günü ıaat on birde yapılacaktır. 
Umum tahmin tutarı l008 lira olup ilk teminatı 76 liradır. · 
İatekliler ticaret edasında kayıtlı olduklarına dair vesika göı· 

ltraıek mecburiyetindedirler. 
• Eksiltmeye iştirıılc etmek i•tiyenler 2490 aayılı kanunun iki ve 
Uçiineü mnddelerinde yazılı vesikc.ları ile birlikte yukarıda bildirilen 
tiin ve saatında Boroovada aıkerl satınalma komiayonuna gelme· 
Itri ilan olunur. 

• * * Cinsi 
lleher kil.sunun 

Miktarı Muhammen fiyatı 
Kilo Kr. 

Lahana 1100 7 
Pırasa ~iOO 7 
lapan ak 550:() 7 
Karaabalaar 3300 9 
Kereviz 3300 lO 
T a:ı:e bak la 4400 l O 
Bezelye 2200 8 
Enıiaar 1100 10 
Gaı.iemir ilatiyacı için mayıı fMO ıonuu kadar dört aylık ve 

~'karıda cinı ve miktarı yazılı 8 kalem ıebzc açık eksiltme sure-
yle •6nakaaaya keamuıtar. 

ibatesi beı şubat 940 pazartesi j'4nft ıaat ontıi.a yakılHaktır. 
Umum tahmin tutarı 2Zl0 lira olup ilk teminatı 161 liradır. 
lıtcldiler ticaret odalarına l•!lyıtlı olduldarmma dair vesika ib-

raz d k e ece lerdir. 
Eksiltmeye iıtirak etmek utiyenlerin 24to sayılı kaaunun iki 

l
•t lçünei maddelerinde yazılı nıikları ile birlikte yukarıda bildiri
en • -.. iUn ve saat.uda Bornovada aakeri aatınalıua kominıyonuna gel· 
•Itri ilin olaaur. 

Ml.lla.lı:ua Ga •tr si 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonumlan: 1 
40 ton maka~n~nı_n. kapalı zarfla e~siltmesi ft.2 .,40 saat 11 tle 

Ankara levazım amırlığı satınalma kemısy•a•ntıi.a yapıluakbr. 1 
Muhammen bedeli 10 bin lira ilk teminatı 750 liratlır Şartna- , 

mesi ve niimunesi ko'Diayonda görilür. İçintıi.e kanuni vesikalar da 
bulunan teklif mektupları saat 14 de kadar kabul olan r. 

• • • 75 ton nohut almı-.caktır. Kapalı :z.arfln eksiltmesi 5.'l.94 saat 
15 de Ankara LV amirliği Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 11?50 lira ille tenıinnh 843 lira 75 kuruştur. 
Şartname ve nümunesi komisyonda görülür. içinde kanuni ve ticaret 
odası vesikaları da bulunan teki;( mektubları saat l4 e lıcnc:lar kabul o
unur · 

Kırklareli Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Kırklarelındeki birlikler lıayvanab için 900000 kilo arpa kapalı 

:z.arf usulile satın nhnacaktır. M1;1hammen betleli 60750 lira •lap ilk 
teminatı 4287 lira 5) kuruştur. Jbalesi 9 Şubat 940 cuwa günii aaat 
15 te Kırklareli sabnolma komisyonunda yapılııcal.tır . Şurt•ame ve 
evsafı her gün komisyondn görüleb.lir. Taliplerin kanunun ikiaci ve 
üçüncü maddelerindeki vesika \ e teklif mektuplarmı bavi zarflnrmı 
belli gün ve snatten bir saal evveline kadar Kırklareli ulr.ert aatın 
alma komisyonuna vermeleri ve pestaı.anedeki re~ilr.meler kab•l 
edilmez. 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Cinsi Mikdarı M. Fiata İlk te•İnatı . 
Sade yağı 37500 4687$ 3511 

Yukarıda her şeyi yazılı oldutu gibi sade yatı kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

İhalesi 5 Şubat 940 pazartesi günü ıaat 16 aadır. Taliplerin 
kanuni vesikalarile teminat ve teklif mektuplariyle birlikte iJ.aleden 
bir saat evvel Edirne sanayi kışlası satınalma kemisyonuna ıelme· 
leri. 
• • • Cinai Mikdarı M. Fiah İlk temiutı 

Sade yağı 100()() 10000. 150 
Yukarıda her şeyi yaz ıh sade yatının pazarlıkla ekailtmeai 5.2.940 

pazartesi günü saat 15 dedir. İsteklilerin kanuni vesi:.alariyle birlik
te Edirne t;anayi ktşlası satınalma komiıyenuaa ıelmeleri. 

• * • Kapalı zarf!a mün~kasaya konulan 408 ton aıtıretine talip ~ık
madıtından yenıden munakasaya komılmuştar. Kilo fiah 30 kan _ 
~ur. İlk teminatı 9000 liradır. İhalesi 5.2.940 paurteai Hat 11 detli!• 
isteklilerin kanuni vesikalariyle ve teminatlariyle Edirme ıaaayi kıt 
lası satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Sivas Emrazi Zühreviye Hastahanesi Tabiblifimlea: 
Tutarı % 7,5 teminat 

Kilo Fi. L. Kr. Lira Kr. Nni 
2100 9,5 199 5U 14 96 Birinci uni ekmek 
1140 30 342 25 65 Er.kek koyııa eti 

tl.12.939 tarihinden itibaren 15 ıin müddetle mlaakuaya ke
nulup 4.1 940 tarihinde ile 1 O ıün temdit edilen y•karı•a iki ka· 
lemde yazılı İafeye talip çıkmadıj'ından 13. l.140 ıilniladea itil.area 
bir ay müddetle pazarlıaa bırakılmıştır. İsteldilerin lını •iıldet içi•
lle Viliyet Daimi Encümenine mÜrHaatları ilin •l•nur. 

Orman Fakülteii Ahm Satlm Komisyonu Başkanhgmdın: 
Cinai Miktarı Muh. fi. 

Elbise 91 takım 27 Li. 
Muvakkat teminatı : 185 liradır. 

Tatbikat ayakkabı 
İskarpisa 

59 çift 
91 n 

850 Ku. 
625 ,, 

Muvakkat teminatı : 81 liradır. 

2457 Li. 

501 Li. 50 Ku. 
S68 n 1S ,, ----- ----

1070 " 25 " 

1 Büyükdere Babçeköyde bulunan Orman Fakültesi talebesi 
için yukarıda mikdarları yazılı elbise ve ayakkabıları (2) şartname 
ile eksiltmeye çıkarılmışlardır. 

J 2 - Eksiltme Maliye Vekaleti Beyoğlu Liaeler Mubaaebecıilij'i 
f dairesinde 26.1. 1940 Cuma gunü saat (13) de toplarıauk olan Fa-

l 
külte Alım Satım Komisyonu huzurunda yapılaeaktır. 

.i-Elısiltmeye girbilınek ıçin yukarıda lıer iki kısmın altlnrıuda yazılı 
muvakkat teminat karşılıklarının mezkur muhııaiplık ve:ıauine ya

J tırıldıldaraun dair makbuz ibraz. etmek ve yeni yıl Ticaret Odası 
kayd veııikası ile ~490 sayılı kanunda yazılı evufları baia olmak 
el:z.emdır. 

4 - Şartnameleri ve kuwaş nimunelcrini j'Örmek ve yapıla· 
cak elbise ve ayakkabılınmın tarzı imal ve enaflsrını iirc:n· 
mek isteyenler tat.al gunleri hariç her gün Büyikdere Babçelı.öy 
Orwaa. r·akülteıi idare Müdürlüğüne müracaatları. (25z!) 3-4 

-- --~-"----- ------~--------~~~---
Zonguldak Defterda~hgındın 

Zonguldak vilayet bü.kümet binaaıatn (lı50t) lira keşif lteclelli 
kalörifer tamirat işi kapalı zarfla teptaa ve ıitiri ekıiltmeye 
çıkarılmıştır . 

Eksiltme 2.2.940 cuma ıiiai saat 16 tia villyet tıi.eftertlarlık 

odasında toplanacak Komisyon tarafınllaa yapılauktır • 
Ekıiltme şartoameai ile buna miteferri ti.iter nrak Yillye 

deftudarlağmda ve na!ıa miairlüpde rörülebilir. 
1- l\titeabbit ihaleyi miteakip ite ltatlamaatıi.aa enel preje 

talimatnamesi ile umumi ve fenni fUt•••eleriauleki kaylla •yrua 
ıurette ve bülÜ• muarafı kencliıiae ait el•ak tartile aafıa velr.lleti 
kalörifer mutaba1111larınllao birine avan pr•jeyi tea•i• ye aafıa 
vekiletine tasdik ettirmete meelınerclur. 

2- Ba it iıin iı.aıe laedeliutlea ba9ka •iteaiaiaitıi.e ltir para veril
meyeeektir. 

Eksiltmeye rirmek iatoyea taliplerin resmi bir ltiaaaıa kallrifer 
teaisatıuı kusunuz yapmış old•klarına tıi.air Yesika ile tiHret etıi.a•ı•
daa bu yıl içinde alıomıf sicil tiearet vesikuını m••akkat teaiaat· 
larile birlikte teklif mektuplarına batlayarak y•karı•a ya•ılı ilaale 
ıilniinde ve muayyen illale saatinden ltir saat ev'Hl maJıı. .. ••ka
bilin.le eksiltme Komisyonu rcisliiine vermeleri ilaa el•aur. 

('"8) J-4 

İmtiyaz Sahıbi ve Yazı İtleri Direktörü: lımatl Cirit 
Baııldıiı yer: Akın Baıım..,.i latanbul 

3 

• • 

MUZAYEDEL R 
Kütahya Orman Çevirge Müdürlü"'ünder.: 

Kltalıya Viliyetiain Gediz kazası dabilinde vaki l:ı •dut! rı şart
namede ya:aılı Ökiiı. kaya devlet ormanından 106 M3. gayri mamul 
dilcili çam atacı altı ay :r.arfında •rmandan çıkarılmak i:zere 19.1.948 
güuiinden 8.2.940 güafine kadar 20 gün middetle a,ık artırmaya 
konulmu.ıtur. 

Artırma 8.2.940 perşcmlae günü saat 15 tlc Kii.ahya Ormaa 
çuirıe miclirlütünde yapılacaktır. 

Bel.er ~ayri mamal metre mikllıtından tarife bedeli 460 kuruş. 
tur. 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

Muham. bed. %7,5 tem. Eksiltme 
Ciasi Miktarı lira kr · lira kr. şekli saati 

Saılr.•l 500 kr. 6 adet 1165 - 87 38 açılr el ıö ıo . 
> li0.1 4~ pu. 
> 250 > ı > • 
>Hl» 1.ıı > > 

- Şartnameleri mucibince yukarıda miktar ve evsafı yazılı bas
kültıi.en 6 adedi derhal teslim edilmek şartile bizalarıuda göaterilen 
asullerle satın alınacaktır. 

il - 1 adet baskülün muhammen bedeli, muvakkat teminatı 

ı.inaıada yazılıdır. 

lll - Eksiltme ve pazarlık 2i. 1.940 çarşamba günü hizalarında 

riaterilen saatlerde Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubeıiadeki 
Alım Komiıyonuncla yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şuheılcn parasız alına
itilir. 

V - İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatlerde 
"/u 7,5 ıinnme parnlarile birlikte mezkur Komisyona relmeleri. 

(462) .t-4 

• * * 

Cinsi Miktarı Eksiltme fekli saati 

Klbise ve kHket 146 takım ) 
Fetia 145 çift t 
Palte 13 atlet ) 
Elbise ve kasket 6 takım ) 
Kaput 1 adet ~ Pazarlık 14-16 
Ay11kkabı 6 ıift ) 
EbiH Ye kuket 5 takım ) 
f' etin S çift ) 
Elbise ve kuket 34 takım ) 
Kapat 17 adet ) 
f etin J4 çift ) 
- liaremiz miatabdemiai için yukarıdı cins ve mikdara ya

zılı melbusat pazarlıkla satın alınacaktır. 
il - Pazıulık lı.1.g40 çarşamba günü saat 14 de başlamak ve 

16 ca ltitiril111ek ıuretiyle Kabatatda Levazım ve Mubayaat Şube
siacloki Alım Komisyenuada yapılacaktır. 

lll - $artaameler her ıün sözü geçen Şubeden parasız alına 
bileceti fibi aüıııuneler de rörülebilir. 

iV - İateklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte %7, ı; 
fiiveume paralariyle birlikte mezkur Komi&} ona gelınel... · 

l~2) 3-4 
••• 

Muh. bcd • ~ 0 7,5 tem. Eksiltme 
Cinai Miktarı lira kr. lira kr. şekli saati 

Db beyaz kanaviçe 250,500 metre - - pazarlık 14 
Çizgili kanaviçe 90,000 ,, .» 15 
Baatıi.a : paket, terazi, 

bandrol 150 adet 2390 - 172 50 açık ek. 16 
1-Şartname, niimune ve bandn elt'at listesi mucibince yukarıda 

eins ve miktarı yazılı üç kalem malzeme hizalarında gösterilen 
usullerle eksiltmeye konmuştur. 

il - Bandanm muhammen bedeli, muvakkat temin tı, yukarıda 

yazılıdır. 

111 - Pazarlık 25.1.94) perşembe ıünü hizalarında gösterilen 
saatlerde Kabataşda Levazıoı ve Mubayaat Şubesindeki Alım Ko
misyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve saümunelcr her fiİn sözü reçen Ş beden pc 
rası:z alıHbilir. 

V - İıteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ·re 
0 

0 7,5 güvenme paralarile ltirlikte mezkur Komisy na il 
(ISU) 

r •1 ,.efe 
le i. 
4-4 

• •• 

Keıif bed. 
lira kr. 

0 
0 7,5 tem. &.luiltme 
lira kr · ,ekli saati 

Likir Fabrika11 dam tamiri 3737 50 
Haydarpaıa bira imalithaneai 2465 67 

iıkele tal.kimi ve •• deposu 
intaatı iti. 

269 33 pazarlık 1-1 
184 25 aıık eki. 15 

1 - Şartname ve keıif•amoleri mucibince yukarıtla mahiyeti 
iaullaeten yaır.ılı her iki İf bi:ıalarıncla fÖsterilen uaullerle yaptırıla· 
eaktır · 

il - Koıif bedelleri, muvakkat temiaatları, ekıilt•e Haller:, 
laiaalarında yaaılıdır. 

111 - Ekılltme 2'5.1.e..O cuma ıiini Kabataıta Leva1.1111 ve Mu· 
ltayaat Şulteaintleki Alım Komisyonunda yapılaeaktır. 

iV - Likör Fab. dam tamirine aid ıartnameler <I» ve ciiter i,. ai• ıartaameler de ,,6" kuruı mukabilinde Levazım Ş11besi vez· 
aeıia•e• alınat.ilir. 

V - lıteklilerin eksiltme ve pazarlık için 
saatlerde °to 7,5 fÜYenme paralariyle birlikte 
gelmeleri. 

• 

tayia edilen rin ve 
mezkur Kemisyona 

(188) 4-4 
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Tableau Synoptique des Adjudieatiens Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de ,'adjudication 
Mode Prix 

d'adjudicat. e.ııtimatif 

Adjudications au Rabai~ 

Constructions-Reparatlons-Trav. Publics-Mat' riel 

C nstr. a Kınkkale (cnh eh P 7) Publique 
" mur et route en asphalte (aj) 

Trnv. terrassement plıı.ce Samanpaznrı et const. Publiqoe 
escnlier 

1246 90 
9580 ,6 
4584 -

-Uet1x d'adj;df~atio-;;tdu 
abier des Cbar eı 

Coastructi n-Cartographie 

93 52 Com. Aeh. Oir. Gen. Fab. Mil. Ankara 
71 57 Oir. Gen. Tirkkuşu Ankara 
343 SO Municipnlitc Ankarn 

Jours Heur s 

3-2-40 11 -
8-2-40 16 
6-2·40 10 30 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstrum nts Sanitaire _-Fourniture pour Hopitaux 

L'adjudicntion concemant l'achat de 10 t. Dir. Airiculture lstanbul 
de sulfate de cuivre a ete annul6e 

Produits phnrmnceutiques. 64 lots · Gre a gre 1415 - !12 25 Com. Perm. Municip. Istanbul 24-1-40 14 -

E lectricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallateon et Materiel 
----------------~~-------=--~----------.....-~-.... 

Motcur electrique avcc nccess. Gre iı gre 2000 300 - C. A. Min. Def. Nat. Ank Dep. Aviat. 29-1·40 10 -

abillement - Chaus ures - Tissus - Cuirs 

ehaussettes: 1200 paires-mouchoir: 1200 p. Publique 3459 
cssuie·main petit: 40U p.-id. grand.: 400 p. 
flnnclle: 400 p.-bournus: 60 p.-pyjama: 
S09 p.-caleçon: 800 p. 

Habits: 55 complets le eost. 18 -
E.toffe bleue (de fob Fc:.hane): 270 m. (aj) 113:1 -
Confection palctots: lOU p. (aj) 590 -

Travaux d'lmprimerie - Pap..!!_erie..: Fo~iture de 

Papier tue moucheı: 200000 p. 
Papier pour tubcs de cigarettcs: 40 ramcs 
Abonnement revues medicales 
Tbeodolite: l p. (aj) 

Pub1ique 
Gre a gre 

Cre a gre 

Transport-Charg ment - Dechargment -........--.----
Traıııport ble Publiquc 

Sombustible - C rburant-Huiles 

Bois de ebene ou d' orme: 20 t. 

Div rs 

Aluminium blane: 3ü0 k. 
Pctits pinı: 1000 p. 
Minerai de fer: 60 t.-id. ele chrome: 45 t. 
Pompc a incendic avcc voiture de fab. indigene 
Cbaux: 100 t. 
C?hevaua de montnrc: 20 tltes-id. de trans

port: 62 t~tes-cbevaux pr. attelage voi· 
ture: 4 t!teıı·mulet d'attelage pr. mit· 
raillcuıes: 18 tctcs 

Provi i ons 

Beurre: 3 t. (ai) 
Macaroniı: 40 t. 
Pois·chicbe: 75 t. 
Orge: 100 t. 
Pain 1 re qual·: 2,1 t. (aj) 
Viande de mouton: 1140 k. (aj) 

A djudications a la surencher 
Boiı de chbe: 16029 quintaux 
Fer Iamarina galvaoise, eafe cru, papier de 

toilette, tiuuı en soic artificiclle, va
ehette, peau 

Bois de conıtr. bois et charbon 
Meublcı de maison 

Objets d'invcntair camclotcs: 855 lots 
Decombrcs batiuc 
Boiı de constr. en ch!ne 
Motocyclette a panier: 3 p. 
Ti11us en coton 

,, ,. ,, colore 
Bateau de Sadıkzade 
Boiı de sapin: 6780 k.-charbon de ois de 

ebene: 2,4 t. (al) 
Decombrcı maisons et boutiquca 
Tiuuı en coton et soic, tcsse en porcelııinc, 

verre ete. 
~outon, papier, amonium chlorure 
Troncı de sapln: 171 p 
Bois do aapin: 106 m3 

Publique 

Publique 
Gre · gre 

> 

,, 
Publique 

Pli cııeh 

il 

" Gre iı rre 
,, 

Publiquc 

il 

) 

> 

) 

" 
" Gre i. gre 

Publique 
> 

,, 

Publique 

" 
,, 
., 
,, 

2100 -
776 -
4,ı)O -

j o -

350 -

351 75 
750 -

4350 -
500 -

1250 -

le k. 1 25 
10000 -
11250 -
7000 -

tf)SJ 50 
342 -

259 95 
1310 -

150 -
10613 85 
5054 
3730 

1000 -

259 43 Com. Ach. Ecole Technique 5-2·4o 14 -

75 - Dir. Lycee Kitahya 31-1-40 15 -
24·1·40 14 -
24-1-40 14 -

Dir. E.colc Normale Sivas 

" 
> 

Bureaux 

157 58 Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 8·2-40 14 -
55 20 > 

" 
8 2-40 ıs -

Dccan Fııculte Medccinc 
56 25 Dir. Trav. Pub. Sivas 1 mois a partir du 25-12-39 

Offiee Cerbles Agence Yozgat 12-2-40 14 -

26 t5 Command. Ec. Gendr. No 6 a Kütahya 6-2-40 10 -

26 38 
112 50 
326 ıs 

60 -
93 75 

281 2S 
750 -
84J 75 
525 -
14 96 
25 65 

'' 18 

42 -

98 25 

11 ?.5 
796 -
379 50 
279 7S 

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 
unicipalite Ankara 

C. A. Dir. Gen. Falıtr. Milit. Ankara 
> lnt. Ankara 

mc Expl. Cb. de fer Etat lzmir 
Vilayet Y oıgat 

Dir. l;.cole Agentıı d Police 
Com. Aclı. lnt. Ankara 

,, " 

13-2-40 
26-1-40 
3·2-40 

26-1-40 
8·2·4G 

16 -
10 30 
10 -
15 50 
15 

27-1-40 10 -
~-2-40 15 -
5-2-40 15 -

Com. Aclı. Milit. Yozgat 29-1-40 14 -
Hôp. Malad. Venerienncs Sivas 1 mois a partir du 13-1-40 

,, 

Oir. Forets Çanakkale 
Dir. Pr. Dou nes lzmir 

" 
l> ) 

2'1-1-40 14 -
31-1-40 10 -

Dir. For8ts Ankara 1-2-40 15 -
Bur. Exccutif Eyüp Beyotlu Aynalıçeı- 7-2·40 9 -

me Emin Çavuı Appart. 
Dir. Pr. Douanes lstanb 1 12-2-40 10 -
Com. Perm. Mun. lst. 26-1-40 14 -
Chef Revire Expl. Foret Etııt Belgrad 26· 1-40 l l -

Dir. P.T.T. lstnnbul 24-1·40 16 -
Dir. Pr. Dou nes lstanbul 5-2_.0 13 -

> ) 8-2-40 u -
Dir. GO.. Expl. Voies Marit. de l'E.tat 9-2-40 15 -
Prepoıe Forelı Kayseri U-1-40 15 -

Municipalitc Ankara 
Dir. Vcntcı Douaneı lıtanbul 

" " 

24.1-40 ıs -
26-1-40 13 -

168 SU Expl. For~ts Etat Dursunbey 
30-1-40 13 -
25-1-40 ıs 

8·2-40 15 -Dir. Forets Kütahya 

------~----------? M mento des Fournisseurs 
----------------------~---------------------_,;. 

LES ADJUDlCATIONS QUI AURONT LIEU DEMAIN 24,1,g.4(1 

Mini.stere DCfenıe Nafooole • 
Chnatıx d'attelage pr. arti ıerıe [No 
12621 

Dinıctioo Ecooomot P. T. T. Ankara: 
Graphite [No 1283] 
lıo1atcur en porcela ne [No 13001 

Directioo P. T. T 1' ırklarcli: 
Tran•ports poıtaux [No 1288] 

Chemimı de for de ı'Etat: 
PreHc de carreau.ı: hydraulıque.ıı [No 1290) 
Pelle [No 1295] 

OiYiı"on Mılitaire Bursaı 

Vinnde de boeuf [No 1290] 
Commandement General Protection 
Fôrcıı: 

Viande de boeuI [No 1291) 
lntendaoce Miliıaıre Tophane ı 

Yoghourt [No 1291] 
Crinı dı chhr [No 1302) 
PiecH de camions et motucyc1ettes [No 
1302) 
Fabrication blc concasse [No 1302) 
Taase lı the avec es~iette [No 1305) 

Oirıction G' erale M"nopoleıı 
Compresseur d'air (No 1291) 
Ch1ôrure da calcium [No 1293] 
iade [No 1293] 
Bımıle [No 1303) 
ln.ııtall. extinction inccndie [No 1293] 

Com. Ach. Commandemant Militaire İat: 
Chevaux de monture et d'attelage pr. 
tranaport [No 1292] 
Fnmier [No 1293J "' 
Rcpar. Acıdamie Guerre [No 1293) 
Repar. iyece Militaire Kuleli [No 1294] 
Beurre (No 1301) 

Oirection Lycea Kabata~: 
Etoffe bleue (No 1291] 

Direction P. T. T. lstanbulı 
Toile Branda [No 1292) 
Motocyclette a panier [No 1298] • 

Municipalite lstanbulı 
Fabrication carrouerie pr. or;ıurcs 
(No 1292) 
Conıtr. loca! altri cootro le gaz. osphy
xianl [No 1296) 
Constr. pave en parqaetı [No 1296) 
Fromage blanc et kacher [No 1298] 
Projacteur [No 1298] 

Oirection Trav. Pub. Eski~ehir ı 
Conıtruction pavc (No 1292) 

Oir. Gen. Exp c ı. Electr. Tram• •1 

Tun ıel latanbu!: 
lnstal. tic1ııiraJ[e locul ~haudi re (No 1 

PrCfecturc Port lstımbul: 
HnbıtR, casquettes et paleteı. [No 1 

Com. Ach. J\\ılitaıre lspsrta : 
Macaro s, 11ucTe, lentilles [No 1295) 

Etab ısııe cınta Hyı:iCı tı latanbu\ 1 

Mcdicaments et artİCies sanitalres(No 1 
Mun'clpalıte AfyonJı::arahiaar : 

Motorine (No 1304) 
Com. Ach. Gendıırmerie lıtanhol 

Poia-chiche, ı.,ntillca, rois'o aec, ın•C' 
nta, pomme dıı terre, ı ı:ı; et blc coıı' 
(No 1299) 

Com. Ach. Gorps Armee Çorlu: 
Vıonde de bonf [No 1299) 

Manicipııl te lı.mir • 
Conatr. cannliaııtion [No lSOG] 

Com. Acb. 2-e•• ataillon Gcııd• 
rie Çıınaklı:ııle: 

Avoine [No 1300] 
Oir. Gen. Fabriqoes Militaires Arı~' 

Fer lama [No l.SO:il] 
Habita de travail (No 1305) 
Materıel en fer [No 1S04] 

Oir. Trav. Pub. Bal ke1ir• 
Conııtr. konak: ıouvernementaı (No 1 

Lycce Gaziantep ; 
Habıta [No 1303] 

Com. Ach. Mılitaire fzmir: 
Harnaı11 [No 1303] 

Com. Ach. Mılıtaire Bolu : 
Horicotı aecıı [No 1303] 

Com. Ach. Militaire Afyon• 
Ora• [No 1303] 

Vıliyet Zonguldak : 
Pierrc [No 1306) 
Rcpar. bôpital et ccole (No 1306) 
1 · • t' • • [N" 

1 
mpre.ıısıoo regııtreıı e ımpnmcs 
Avoiııe [No 1306] 

1 

Commandement Baııe Navale M•~ 
Coke de Karabük: [No 1306] 

NOTES ı Le1 Numcroı entre P'dt 
these1 ıont ccux de notre jourıııl 
lequel l'aviı a paru. 

(•)Le• affaireıı ııııivies d'une 
risqoe ııe ropportenl ı\ deıı veııtı' 
adjııdicatio• li in aurenchcre. 

(3 üncü sayfadan devam) 

Muvakkat teminat 7':> lira 50 kuruştur. 
106 m 3 kerestelik ağaç 3L16 sayılı orman kanununun oı11 

kat albncı maddesine göre mahalli kerest ihtiyacını kartı!• 
üzere artırmaya çıkarılmıttır. 

Şartname ve mukavele proj lerini iÖrmek istiyenler J<ii 
orman ~evirge müdürlüfüne' orman umum müdürlüğüne ,ı 
malan. 

K yseri Orman Böl Şefli~ind n: 
li.11.939 tarihinden itıbaren 15 gün a'ık rtırmnya çı~ I 

29.12.939 gününde müzayedesi yapılan ve sfirül n pey haddi 
ıörüldi inden sahtı bir h:ıftn Üzntılan 6780 kile çam odunu il• 
kilo me~e koınürtine gine istekli çıkmndıtından s tış bir ay P'8

6 
le uz:atılnrnk pn:.ıarlı la 26.1. O tarıhine ra layan c:uma g6ıı 
at 15 d yapılacnktar, İst klilerin b ili giuı ve saatte rmao 
şefli in ıelmeleri ilan olunar. 

Ank ra Belediyesi İmar Müdürlü ünden : 
Muha men b0

' 

Ada Parsel Mev idi Cinsi Lira 1'; 
21 6 H eibayram Ahşap ve ev ditkkAıı ; 
51 21 Haeibayram Ahfop ev ~· 
Yukarıda ada ve parselleri yazılı gayri menkullerin be. 

1 

enkazına taliplerin verdikleri bedel haddi layık görül •d•~ 
artırma on n temdit e ilmiştir. İhalesi 24.1.940 çarşarııbl 
saat 15 de imar müdürlü~ündc yapılacağıııdan taliplerin 
temiaatiyle müracnatları. 

Tekirdağ Daimi Encümeninden : . 
Arttırma müddetinin temdit dildiği müddet dahi bittİf' 

ahcı11 çıkmayan Vilayet eskj hizmet otoou;>bili bir ay içincl• 
edecek alıcısı a ihale edilmek üzere p zarlıta kon lmuıtut• 

Pa:aarlığı: 6.2.940 ıiluü aaat 15 te Villyet Daimi En•ü"' 
olaeaktır. 

Hali hazır fi tı 225 lira olup m11vakkat tcmiaatı 17 liradıf 
lilerio mezkur gOn ve ıaatte Daimi EncOmen Kaleminde b•''' 
malan lüzumu ilan olaaur. 


